
         Załącznik do Uchwały Nr 896/189/20 

    Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia  

13 października 2020 roku 

 

Zasady, tryb i harmonogram prac nad Wojewódzkim Programem Wspierania Rodziny  

i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 

 

§ 1. Zasady prac 

1. Prace związane z budową Programu będą prowadzone zgodnie z następującymi 

zasadami: 

1) wieloletniego planowania wspierania pomorskich rodzin i systemu pieczy 

zastępczej – oznaczającą potrzebę długofalowego wsparcia pomorskich rodzin  

i systemu pieczy zastępczej w oparciu o obowiązującą Strategię Rozwoju 

Województwa Pomorskiego 2030;  

2) spójności – oznaczającą, że elementem procesu budowy Programu będzie analiza 

istotnych dla rozwoju województwa pomorskiego celów zawartych w dokumentach 

strategicznych; 

3) transparentności – oznaczającą, że proces budowy Programu będzie prowadzony  

w sposób otwarty wobec obywateli i innych instytucji; 

4) partnerstwa i partycypacji społecznej – rozumianą jako sposób definiowania,  

uzgadniania i konsultowania  wizji oraz celów Programu przy aktywnej współpracy 

władz samorządu województwa z równoprawnie traktowanymi podmiotami, 

reprezentującymi różnorodne środowiska oraz instytucje zaangażowane  

w działania wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej w województwie 

pomorskim. 

 

§ 2. Tryb prac 

1. W ramach prac nad tworzeniem Programu: 

1) Dyrektor ROPS jest odpowiedzialny za: 

a) organizację prac Zespołu Zadaniowego; 

b) przygotowanie projektu Programu, zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju; 

c) przedłożenie Zarządowi Województwa Pomorskiego projektu Programu; 

d) przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu; 

e) prowadzenie bieżących działań informacyjnych i promocyjnych związanych  

z powstaniem programu. 

2) Zarząd Województwa Pomorskiego jest odpowiedzialny za: 

a) powołanie Zespołu Zadaniowego; 

b) przyjęcie projektu Programu i skierowanie go do konsultacji społecznych. 

3) Konsultacje Programu odbywać się będą z mieszkańcami regionu, podmiotami 

wymienionymi w art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa oraz podmiotami działającymi w zakresie wspierania rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 

4) Sejmik Województwa Pomorskiego jest odpowiedzialny za: 

a) przyjęcie ostatecznej wersji Programu. 

 



 

§ 3. Struktura Programu 

1. Struktura Programu będzie zawierała w szczególności następujące elementy: 

1) diagnoza sytuacji pomorskich rodzin oraz funkcjonowania systemu pieczy 

zastępczej w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym; 

2) cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2030 z określonymi wskaźnikami; 

3) priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie terytorialnym; 

4) sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów 

szczegółowych; 

5) plan finansowy, w tym źródła finansowania realizacji Programu. 

6) wskaźniki realizacji Programu. 

 

§ 4. Harmonogram opracowania Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny  

i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 

 

L.p Zadania do realizacji IX - X 

2020 r. 

XI - XII 

2020 r. 

I - II  

2021 r. 

III - IV 

2021 r. 

V - VI 

2021 r. 

1. Przyjęcie przez Sejmik 

Województwa Pomorskiego 

zasad, trybu i 

harmonogramu opracowania 

Programu 

     

2. Powołanie przez Zarząd 

Województwa Pomorskiego 

Zespołu Zadaniowego  

     

3. Opracowanie diagnozy 

sytuacji pomorskich rodzin 

na podstawie badań oraz 

analiz własnych ROPS 

     

4. Praca Zespołu Zadaniowego 

– ustalenie celów głównych, 

szczegółowych, priorytetów 

oraz kierunków interwencji, 

sposobu monitorowania, 

ram finansowych oraz 

podstawowych założeń 

realizacji Programu 

     

5. Przygotowanie przez ROPS 

na podstawie 

wypracowanych materiałów 

przez Zespół Zadaniowy 

projektu Programu 

     



6. Zatwierdzenie projektu 

Programu przez Zarząd 

Województwa Pomorskiego 

     

7. Konsultacje społeczne 

projektu Programu 

     

8. Opracowanie ostatecznej 

wersji Programu oraz 

przedłożenie Zarządowi 

Województwa Pomorskiego 

     

9. Przedłożenie projektu 

Programu Sejmikowi 

Województwa Pomorskiego 

     

 


